Obecný úrad

Obec Ratkovo

Ratkovo 63
038 54 Krpeľany
IČO: 00316865
Tel.: 043/429 51 68
Email: starosta@ratkovo.sk
www.ratkovo.sk

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 15. 2. 2019 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Jela Milancová, Martin Volna, Radovan Volna, Dalibor Frkáň, Miroslav Šišítka
Ospravedlnený:
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra obce č. 4/2018
Príprava kultúrno – športových podujatí v roku 2019
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu: 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie zvolal
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov.
K bodu: 2:
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Poslanci boli pozvaní pozvánkou, ktorá bola
zverejnená aj na úradnej tabuli a web. stránke. Konštatoval, že z 5 volených poslancov sú piati
poslanci prítomní.
Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci
za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 3. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 3. zasadnutia OZ v roku 2019
1. Otvorenie zasadnutia
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra obce č. 4/2018
Príprava kultúrno – športových podujatí v roku 2019
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu: 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Martina Volnu. Menovaní boli
jednohlasne schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 18//2019
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Miroslava Šišítku a Martina Volnu
K bodu: 4:
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce p. Maroša, aby predniesol správu o činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 na vedomie.
K bodu: 5:
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o prednesenie správy č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu č. 4/2018 na vedomie.
K bodu: 6:
Poslanci naplánovali kultúrno- spoločenské podujatia na rok 2019 takto:
22.-23.2. - Fašiangová koleda a zábava
19.4. Veľkonočný stolnotenisový turnaj
12.5. Deň matiek
15.6. 530. výročie vzniku obce
22.6. Pálenie Jánskej vatry na Hradisku
14.9. Tenisový turnaj
7.12. Mikuláš
Podujatia pripraví kultúrno – športová komisia.
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K bodu: 7:
A) Starosta obce oboznámil poslancov s plánom prípravy projektov na čerpanie prostriedkov na
zriadenie „WIFI pre teba“ v obci a na kamerový systém. Pripravuje sa projekt na rekonštrukciu
miestnych komunikácii. Ďalej oboznámil poslancov s plánom rozšírenia verejného vodovodu do
oblasti výstavby nových rodinných domov – Prielohy a realizáciou stavebného konania na
budovanie miestnych komunikácii v tejto oblasti.
Poslanci správu zobrali na vedomie
B) Starosta obce predniesol návrh na inštaláciu zabezpečovacieho systému do garáže hasičskej
techniky a do kancelárie obecného úradu.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 19//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje montáž zabezpečovacieho systému do garáže hasičskej techniky
a do kancelárie obecného úradu.
C) P. Miroslav Šišítka predložil návrh na aktualizáciu webovej stránky.
K bodu: 8:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 15. 2. 2019.
K bodu: 9:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a schôdzu obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Jela Milancová
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Šišítka

..............................

Martin Volna

..............................
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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Uznesenie
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 15. 2. 2019
OZ prijalo uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo: Návrh programu 3. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 3.zasadnutia OZ v roku 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra obce č. 4/2018
Príprava kultúrno – športových podujatí v roku 2019
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OZ prijalo uznesenie č. 18//2019
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Miroslava Šišítku a Martina Volnu
OZ prijalo uznesenie č. 19//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje montáž zabezpečovacieho systému do garáže hasičskej techniky
a do kancelárie obecného úradu.
OZ prijalo uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo :
Schvaľuje : Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 15. 2. 2019.

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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